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FINVEST OYJ:N TULOSTIEDOTE VUODELTA 2001

Finvest Oyj on pääomasijoitusten asiantuntija. Yhtiö hajauttaa
sijoituksensa tekemällä ne usean eri pääomarahaston kautta. Parhaiden
rahastojen valintaprosessi onkin Finvestin erityisiä osaamisalueita.
Tavoitteena on ollut luoda vaativaan pääomasijoitustoimintaan
keskittynyt yritys, jonka palveluksessa ja yhteistyöverkostossa on
monipuolisen osaamis- ja kokemustaustan omaavat asiantuntijat.

Osoituksena Finvestin osaamisesta ja menestyksekkäästä
sijoitustoiminnasta yhtiön substanssiarvo pysytteli vakaana ja laski
vain hieman kuluneen tilikauden aikana huolimatta maailmantalouden sekä
yritysten tulosten merkittävästä heikkenemisestä. Substanssiarvo
tilikauden alussa oli 0,24 euroa osakkeelta ja tilikauden lopussa 0,22
euroa osakkeelta.

Finvest Oyj:n tilikausi oli odotusten mukainen eikä pääomarahastoilta
niiden elinkaaren tässä vaiheessa vielä odoteta merkittäviä pääomien
palautuksia ja voitonjako-osuuksia. Pääomasijoitustoiminnalle
tyypilliseen tapaan pääomarahastot irtautuvat sijoituskohteistaan 3-4
vuoden kuluessa sijoitusten tekemisestä, jolloin myös Finvest saa
pääoman palautuksia ja voitonjako-osuuksia. Finvest-konsernin
liikevaihto 1.1.-31.12.2001 oli 3 640 tuhatta euroa. Tilikauden tulos
oli 2 007 tuhatta euroa tappiollinen. Finvest toimii lähes kiinteällä
kulurakenteella, jolloin tulosta muodostuu vasta liikevaihdon kasvun
myötä. Finvestin liikevaihto kasvaa, kun sijoitussalkussa olevien
pääomarahastojen sijoitukset kypsyvät irtautumisvaiheeseen ja niistä
irtaudutaan.

Tilintarkastus

Tilintarkastuskertomus on annettu 22.1.2002.

Osinkopolitiikka ja voitonjakoehdotus

Finvestin hallitus on linjannut osinkopolitiikan, jonka tarkoituksena
on suositella yhtiökokoukselle osingonjakoa, jonka suuruus on vähintään
30 % Finvest-konsernin tilikauden tuloksesta. Yhtiön tulos vuodelta
2001 ei puolla osingonjakoa. Tästä syystä hallitus esittää, ettei
joulukuun 31. päivänä 2001 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa. Sen
sijaan yhtiö on hankkinut vuoden 2001 ja kuluvan vuoden 2002 aikana
omia osakkeitaan, jotka on tarkoitus mitätöidä.
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Yhtiökokous

Finvest Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 15.2.2002 alkaen klo
9.00 Helsingissä, World Trade Centerissä osoitteessa Aleksanterinkatu
17, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään Osakeyhtiölaissa ja yhtiön
yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt
asiat sekä hallituksen ehdotus suunnatuksi osakeanniksi, EQT Finland
rahasto-osuuden hankkimiseksi, osakepääoman alentamiseksi, omien
osakkeiden ostamista ja luovuttamista koskevaksi valtuutukseksi sekä
osakeantivaltuutukseksi.

FINVEST OYJ

Topi Piela
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Topi Piela, puh. (09) 6817 8259
Jakelu:
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.finvest.fi

LIITTEET

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2001, Liite 1
Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut ja substanssiarvolaskelma, Liite 2
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle,
Liitteet 3 - 6
Tilintarkastajien lausunnot, Liitteet 7 - 10
                                                            Liite 1

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2001

Finvestin taloudellinen tilanne ja pääomarahastosijoitukset

Finvest Oyj:n tilikausi oli odotusten mukainen eikä pääomarahastoilta
niiden elinkaaren tässä vaiheessa vielä odoteta merkittäviä pääomien
palautuksia ja voitonjako-osuuksia. Pääomasijoitustoiminnalle
tyypilliseen tapaan pääomarahastot irtautuvat sijoituskohteistaan 3-4
vuoden kuluessa sijoitusten tekemisestä, jolloin myös Finvest saa
pääomanpalautuksia ja voitonjako-osuuksia.

Yhtiön substanssiarvo on tilikauden aikana pysynyt suhteellisen
vakaana. Osakekohtainen substanssiarvo oli 0,24 euroa vuoden alussa ja
0,22 tarkastelukauden lopussa. Substanssiarvo vaihteli jonkin verran
yhtiön varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomien noteerattujen
osakkeiden arvonmuutosten vuoksi.

Finvest-konsernin liikevaihto 1.1. - 31.12.2001 oli 3 640 tuhatta euroa
(97 tuhatta euroa, 11-12/2000, 2kk). Pääasiassa Finvestin liikevaihto
muodostuu pääomarahastojen sijoitustoiminnan voitonjako-osuuksista ja
osingoista sekä toisaalta pääomarahasto-osuuksien myynnistä. Vuoden
aikana Finvest myi pääomarahasto-osuutensa Access Capital LP:ssä sekä
omistamansa eQ Online Oyj:n osakkeet.
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Tilikauden tulos oli  -2 007 tuhatta euroa (-1 905 tuhatta euroa, 11
12/2000). Tulosta heikensi erityisesti Menire Oyj:n osakkeiden
alaskirjaus (-1 550 tuhatta euroa). Finvest toimii lähes kiinteällä
kulurakenteella, jolloin tulosta muodostuu vasta liikevaihdon kasvun
myötä. Finvestin liikevaihto alkaa kasvaa, kun sijoitussalkussa olevien
pääomarahastojen sijoitukset kypsyvät irtautumisvaiheeseen ja niistä
irtaudutaan.

Finvest-konsernin taseen loppusumma oli 18,5 miljoonaa euroa. Konsernin
oma pääoma oli 18,4 miljoonaa euroa. Finvestin sijoituspolitiikan
mukaisesti lähes koko sen tase on omaa pääomaa, joten omavaraisuusaste
on korkea, 99,5 %. Taseesta yli puolet on jo sijoitettuna
pääomarahastoissa, loput likvideissä varoissa ja vain 3,5 % muuta
varallisuutta. Finvestin muu varallisuus sisältää Espoon Kilossa
sijaitsevan tontin ja HEX Oyj:n osakkeita.

Vuoden alussa Finvest teki yhden uuden sijoitussitoumuksen Atlas
Venture VI -pääomarahastoon, jonka suuruus oli 3 miljoonaa dollaria.
Atlas Venture on yksi menestyksekkäimmistä pääomarahastoja
hallinnoivista yhtiöistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Se tekee
sijoituksia Euroopan ja Yhdysvaltojen alueilla sijaitseviin
informaatioteknologia ja life sciences -alan yrityksiin. Syksyllä yhtiö
myi Access Capital -pääomarahasto-osuutensa. Finvestin sijoitussitoumus
rahastossa oli 5 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli sijoituksia seitsemässä eri
pääomarahastossa: Atlas Venture VI LP (atlasventure.com), Benchmark
Europe I LP (benchmark.com), Industri Kapital 2000
(industrikapital.com), Innovacom 4 (innovacom.com), Menire Oyj
(menire.com), Nexit Infocom 2000 Ltd (nexitventures.com) ja Sponsor
Fund I Ky (sponsor.fi).

Muut keskeiset tapahtumat tilikauden aikana

Finvestin tavoitteena on valitun strategian mukaisesti kasvattaa yhtiön
tasetta, tehdä uusia sijoituksia ja hajauttaa edelleen
sijoitussalkkuaan. Yhtiön hallitus perui kuitenkin alkuvuodeksi 2001
suunnitellun osakeannin. Yhtiön osaketta kohtaan oli kysyntää, mutta
yhtiö ei katsonut sen olevan riittävää hyvän jälkimarkkinakehityksen
takaamiseksi osakemarkkinoilla vallinneissa erittäin epäsuotuisissa
olosuhteissa.

Finvest-konserni muodostuu Finvest-emoyhtiöstä ja tytäryhtiönä olevasta
kiinteistöosakeyhtiöstä. Tytäryhtiö omistaa tontin Espoon Kilossa.
Tytäryhtiössä ei ole kiinteistöomistusten lisäksi muuta varsinaista
liiketoimintaa. Finvestin hallitus on tehnyt päätöksen
kiinteistöosakeyhtiön myymisestä. Tilikauden aikana purettiin
hollantilainen holding-yhtiö, jossa ei ollut liiketoimintaa.

Finvestin sijoitustoiminnan hallinnointi on ulkoistettu
hallinnointiyhtiö Linna Advisors Oy:lle. Finvestin palveluksessa ei ole
varsinaista henkilökuntaa. Hallinnointiyhtiössä työskenteli vuoden
aikana kolme henkilöä. Hallinnointiyhtiö Linna Advisors Oy:n
omistusrakenne muuttui vuoden lopussa. Osakkeiden enemmistö siirtyi
Geveles Ab:lle. Geveles Ab on suomalainen osakeyhtiö, joka on Henrik,
Georg ja Carl-Gustaf Ehrnroothin määräysvallassa.

Finvestin hallitus, tilintarkastajat ja toimitusjohtaja

Finvestin hallituksessa toimi 1.1.-9.2.2001 viisi jäsentä: vuorineuvos
Björn Mattsson pj., Antti Heikinheimo, Jaakko Pöyry, Georg Ehrnrooth ja
Erkki Myllärniemi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.2.2001 valittiin
hallituksen jäseniksi seuraavat viisi henkilöä: vuorineuvos Björn
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Mattsson pj., Georg Ehrnrooth, Antti Heikinheimo, Kari Joutsa ja Erkki
Myllärniemi.

Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers
Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Ulla Holmström, KHT.

Finvest Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Topi Piela (KTM, CEFA).

Yhtiön osakkeet ja omien osakkeiden hankinta

Yhtiön osakepääoma 31.12.2001 oli 4 334 tuhatta euroa ja osakkeiden
lukumäärä 86 685 509. Yhtiön hallituksella on voimassaoleva omien
osakkeiden ostovaltuutus.  Yhtiökokouksessa 9.2.2001 hallitus
valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta siten, että osakkeita voidaan hankkia enintään
4.300.000 kappaletta. 1.9. - 31.12.2001 yhtiö hankki Helsingin
Pörssissä yhteensä 3 219 000 kappaletta omia osakkeita. Kauppojen
kokonaisarvo oli 471 660,89 euroa ja keskimäärin 0,15 euroa osakkeelta.
Hankintojen tarkempi erittely on tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Valtuutus kattaa myös yhtiön hankkimien omien osakkeiden mahdollisen
luovuttamisen ja käyttämisen, hallituksen erikseen päättämällä tavalla
ja hinnalla.

Osinkopolitiikka ja voitonjakoehdotus

Finvestin hallitus on linjannut osinkopolitiikan, jonka tarkoituksena
on suositella yhtiökokoukselle osingonjakoa, jonka suuruus on vähintään
30 % Finvest-konsernin tilikauden tuloksesta. Yhtiön tulos vuodelta
2001 ei puolla osingonjakoa. Tästä syystä hallitus esittää, ettei
joulukuun 31. päivänä 2001 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa. Sen
sijaan yhtiö on hankkinut vuoden 2001 ja kuluvan vuoden 2002 aikana
omia osakkeitaan, jotka on tarkoitus mitätöidä.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on jatkanut omien osakkeiden hankintaa olemassa olevan
valtuutuksen puitteissa. Yhtiö on hankkinut yhteensä 93 000 kappaletta
omia osakkeita 1.1. - 7.1.2002. Kauppojen kokonaisarvo oli 15 300 euroa
eli keskimäärin 0,16 euroa osakkeelta.

Finvest on tehnyt aiesopimuksen EQT-Finland rahasto-osuuksien ostosta.
Sijoitussitoumuksen kokonaisarvo on 8,4 miljoonaa euroa. EQT-Finland
rahasto tekee MBO -sijoituksia Suomessa.

Markkinaolosuhteilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Finvestin
pääomarahastosijoituksiin ja sijoitusten tuotto-odotus säilyy hyvänä.
Pääomarahastojen sijoitusaste on vielä alhainen, kassavarat hyvät ja
sijoituksia voidaan tehdä myös nykyisellä alhaisemmalla
arvostustasolla. Rahastojen sijoituksista ei välttämättä tapahdu
irtautumisia lyhyellä aikavälillä, mutta rahastojen arvon odotetaan
kehittyvän myönteisesti pidemmällä aikavälillä. Näin ollen Finvestin
sijoituksista ei ole luvassa merkittävästi kassavirtaa lyhyellä
tähtäimellä. Yhtiö jatkaa strategiansa mukaisen pääomarahastosalkun
muodostamista. Finvestin tavoitteena on muodostaa hyvin hajautettu
pääomarahastosalkku, joka koostuu pitkällä aikavälillä vähintään
kolmestakymmenestä pääomarahastosta. Sijoitukset tulevat olemaan
pääosin eurooppalaisissa yrityskauppoja tekevissä pääomarahastoissa.
Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tase-erät ja noteeratut
osakkeet pyritään myymään suotuisissa markkinaolosuhteissa.

Pääomasijoitustoiminnan ja yrityskauppa-aktiviteetin uskotaan pysyvän
korkeana Euroopassa keskipitkällä aikavälillä. Tätä edesauttavat mm.
toimialajärjestelyt, suuryritysten keskittyminen
ydinliiketoimintoihinsa, sukupolvenvaihdokset sekä veroinsentiivit
muutamissa Euroopan maissa. Osakemarkkinoiden arvostustason lasku
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tarjoaa pääomarahastoille mahdollisuuden tehdä myös pääomasijoituksia
tarkoituksenmukaisempaan hintatasoon.

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään
1.666.650 eurolla tarjoamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
merkittäväksi enintään 33.333.000 kappaletta uusia osakkeita
merkintähintaan 0,18 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa suunnattua
antia edellytyksin, että Finvest Oyj:n alustavasti sopima EQT Finland
-nimisen pääomasijoitusrahaston 8,4 miljoonan euron osuuden hankinta
hyväksytään myös yhtiökokouksessa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeen likviditeetin
ja oikean hinnoittelun edistämiseksi omien osakkeiden ostovaltuutusta.
Finvest voisi siten ostaa omia osakkeitaan markkinoilta, jos kurssi on
alle substanssiarvon ja yhtiöllä on ylimääräistä pääomaa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle myös osakepääoman korottamista
suunnatulla osakeannilla. Osakeannin tavoitteena on kasvattaa yhtiön
osakepääomaa enintään 20 %:lla yhdessä tai useammassa erässä.
Osakeannilla kerättävät varat sijoitetaan edelleen pääomarahastoihin
Finvestin sijoitusstrategian mukaisesti.

Hallitus ehdottaa, että osakepääomaa alennettaisiin mitätöimällä ennen
yhtiökokousta hankitut omat osakkeet.

Helsingissä 22. tammikuuta 2002
FINVEST OYJ

Hallitus

                                                            Liite 2

FINVEST-KONSERNI

KONSERNIN TULOSLASKELMA                  Toteutunut       Toteutunut
1 000 EUR                                 1-12/2001 11-12/2000,(2kk)

LIIKEVAIHTO                                   3 640               97

Liiketoiminnan muut tuotot                                        42

Kulut
Arvopapereiden ostot                         -4 808           -2 754
Varaston muutos                                -502            1 138
Henkilöstökulut                                 -39              -29
Poistot ja arvonalentumiset                     -14               -2
Liiketoiminnan muut kulut                    -1 020             -248
                                             -6 383           -1 895

LIIKETAPPIO                                  -2 743            1 756

Rahoitustuotot ja -kulut                        559             -149

TAPPIO/VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTO
JA VEROJA                                    -2 184          - 1 905

Välittömät verot                                177

TILIKAUDEN TAPPIO                            -2 007           -1 905
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KONSERNIN TASE                           Toteutunut       Toteutunut
1 000 EUR                                31.12.2001       31.12.2000

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                                      561              561
Koneet ja kalusto                                27               44
                                                588              605

SIJOITUKSET

Omat osakkeet                                   472

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus                              10 523           11 025

Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset                                    17               17

Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset                                     3               12
Siirtosaamiset                                    9

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit                              6 519            9 976

Rahat ja pankkisaamiset                         369              384

                                             18 500           22 020

KONSERNIN TASE                           Toteutunut       Toteutunut
1 000 EUR                                31.12.2001       31.12.2000

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma                                   4 334            4 334
Omien osakkeiden rahasto                        472
Vararahasto                                  10 688           10 688

Voittovarat                                   4 928            7 305
Tilikauden tulos                             -2 007           -1 905
                                             18 415           20 422
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma                      85            1 598

                                             18 500           22 020

KONSERNIN TUNNUSLUVUT                    Toteutunut       Toteutunut
                                         31.12.2001       31.12.2000

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.             -11,3            -44,8
Oman pääoman tuotto, % p.a.                   -10,5            -49,5
Omavaraisuusaste, %                            99,5             92,7
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Velkaantumisaste, %                           -38,4            -50,7

Tehdyt pääomasijoitukset
suhteessa omaan pääomaan, %                    62,1             49,9
Kokonaissitoumukset
suhteessa omaan pääomaan, %                   143,6            146,4
Substanssiarvo ennen
piilevää verovelkaa, 1 000 EUR               18 331           21 079
Substanssiarvo piilevän
verovelan jälkeen, 1 000 EUR                 18 331           20 888

Henkilöstö konserniyhtiössä keskimäärin           0                2

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Tulos/osake, EUR                              -0,02            -0,02
Oma pääoma/osake, EUR                          0,21             0,24
Osingonjako, 1 000 EUR 1)                         0                0
Osinko/osake                                      -                -
Osinko/tulos, %                                   -                -
Hinta/voitto -suhde (P/E)                      -6,4             -7,7
Substanssiarvo ennen
piilevää verovelkaa/osake, EUR                 0,22             0,24
Substanssiarvo piilevän
verovelan jälkeen/osake, EUR                   0,22             0,24

Osakkeiden osakeantioikaistu
kurssikehitys, EUR
Keskikurssi                                    0,16             0,19
Ylin kurssi                                    0,20             0,25
Alin kurssi                                    0,12             0,15
Osakekannan markkina-arvo, 1 000 EUR         12 520           14 737

Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl                 39 833           11 750
Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %              47,7             13,6

Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä, 1 000 kpl
Keskimäärin vuoden aikana                    86 066           86 686
Vuoden lopussa                               83 467           86 686

1)   Hallituksen ehdotus

Tunnuslukuja laskettaessa on hankitut omat osakkeet vähennetty omasta
pääomasta,
osakemääristä sekä taseen loppusummasta.

SUBSTANSSIARVOLASKELMA (EUR 1 000)

                                            Markkina-    Markkina-
                                                 arvo         arvo
                                           31.12.2001   31.12.2000

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
 Aineelliset hyödykkeet
   Maa-alueet                                     561          561
   Koneet ja kalusto                               27           44

VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Vaihto-omaisuus

   Pääomarahastosijoitukset
   Sponsor Fund I Ky                            1 517        1 897
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   Nexit Infocom 2000                           1 258          828
   Access Capital LP                               1)        1 370
   Innovacom 4                                  2 606          750
   Benchmark Europe I, L.P.                       398          161
   Industri Kapital 2000                        3 452        2 577
   Atlas Venture VI LP                            100            -
   Muut                                             0           39

   Osakkeet
   eQ Online Oyj                                   1)          737
   Menire Oyj (2 040 042 kpl)                   1 204        2 754
   Hex Oyj                                        319          312

 Pitkäaikaiset saamiset
   Lainasaamiset                                   17           17

 Lyhytaikaiset saamiset
   Muut saamiset                                    3           12
   Siirtosaamiset                                   9

 Rahoitusarvopaperit
   Sijoitusrahasto-osuudet                      6 578       10 234

 Rahat ja pankkisaamiset                          369          384

VARAT YHTEENSÄ                                 18 418       22 677

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN
 Ostovelat                                          6           32
 Muut lyhytaikaiset velat                          79        1 517
 Siirtovelat                                        0           49

VELAT YHTEENSÄ                                     85        1 598

SUBSTANSSIARVO ENNEN
PIILEVÄÄ VEROVELKAA                            18 333       21 079

Piilevä verovelka                                  2)         -191

SUBSTANSSIARVO PIILEVÄN
VEROVELAN JÄLKEEN                              18 333       20 888

Substanssiarvo per osake
ennen piilevää verovelkaa (EUR)                  0,22         0,24

Substanssiarvo per osake
piilevän verovelan jälkeen (EUR)                 0,22         0,24

Osakkeiden lukumäärä                       83 466 509   86 685 509

  1)   Osakkeet/osuus on myyty.
2)   Yhtiöllä on verotuksessa vahvistettuja tappioita aiemmilta
vuosilta.

LASKENTAPERUSTEET

Vaihto-omaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat julkisesti
noteeratut arvopaperit on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin
28.12.2001.  Pääomarahastot on arvostettu pääomarahastojen
hallinnointiyhtiöiden viimeksi ilmoittamiin arvoihin, tai muussa
tapauksessa kirjanpitoarvoihin. Muut erät on arvostettu
kirjanpitoarvoon lukuun ottamatta Hex Oyj:n arvoa, 13,5 euroa (12,5
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euroa 31.12.2000) osakkeelta. Yhtiön hankkimat omat osakkeet on
vähennetty substanssiarvosta ja osakemäärästä.

                                                            Liite 3

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN UUSMERKINNÄSTÄ, OPTIO-OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OTTAMISESTA

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa 15.2.2002 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
uusmerkinnästä, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta seuraavasti:

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai
useamman kerran siten, että uusmerkinnässä, optio-oikeuksien ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 800.000 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä, joka määrältään ja annettavien osakkeiden
yhteenlasketulta äänimäärältään vastaa enintään 20 % yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin, optio-oikeuksiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen,
että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä
kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön
sijoitusten rahoittamiseen, muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
tai pääomahuoltoon liittyvään järjestelyyn sekä muihin vastaaviin
tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, optio-oikeuksien ja
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään, optio-
oikeuksien antamiseen ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Tilintarkastajien lausunto osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamisen syistä on liitetty ehdotukseen.

Helsinki, 22.1.2002
Hallitus

                                                            Liite 4

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA
LUOVUTTAMISESTA

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa 15.2.2002 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta seuraavasti:

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
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hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että
nimellisarvoltaan 0,05 euron osakkeita voidaan hankkia enintään
4.000.000 kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen
tytäryhteisöille kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai
niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää 5 % yhtiön
osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Hallitus valtuutetaan vastaavasti päättämään edellä olevan mukaan
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa julkisen kaupankäynnin
välityksellä hinnalla, joka niille on muodostunut kaupantekohetkellä.
Kauppahinta hankituista osakkeista suoritetaan Helsingin Pörssin ja
Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet voidaan luovuttaa muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeita
luovutettaessa hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden
luovutushinnasta, ja osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta vastiketta
kuin rahavastiketta vastaan.

Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankinnan rahoittamiseksi,
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi
taikka jos hallitus muutoin harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää
likvidejä varoja. Osakkeita voidaan luovuttaa tai käyttää edellä
mainittuihin tarkoituksiin hallituksen erikseen päättämällä tavalla.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko
osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Ottaen huomioon, että yhtiön
omistamilla osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä
niillä myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että
osakkeenomistajien suhteellinen osuus yhtiön äänivallasta kasvaa
osakkeita hankittaessa, ja vastaavasti pienenee osakkeita
luovutettaessa.

Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat
22.1.2002 yhteensä n. 63,54 %  yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta
ennen omien osakkeiden hankintaa. Lähipiirin omistusosuus yhtiön
osakepääomasta saattaa laskea osakkeita hankittaessa riippuen kuitenkin
siitä, missä määrin hallitus päättää hankkia omia osakkeitaan ja missä
määrin yhtiön lähipiiriin kuuluvat päättävät niitä myydä julkisessa
kaupankäynnissä.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen ja
luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tekemä päätös
omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja selvityksistä on
liitetty ehdotukseen.

Helsinki, 22.1.2002
Hallitus

                                                            Liite 5
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HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEPÄÄOMAN
ALENTAMISEKSI

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa 15.2.2002 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa alennetaan seuraavasti:

Yhtiön osakepääomaa alennetaan enintään 200.000 eurolla mitätöimällä
yhtiön hallussa olevat, enintään 4.000.000 omaa osaketta ilman maksua.
Mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa oleviin omiin
osakkeisiin.

Osakkeiden hankintahinta vähennetään yhtiön jakokelpoisesta omasta
pääomasta. Yhtiön sidottu pääoma ei vähene, koska mitätöityjen
osakkeiden nimellisarvoa vastaava määrä siirretään osakepääomasta
ylikurssirahastoon.

Osakepääoman alentamiselle omia osakkeita mitätöimällä ei ole
vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä,
koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön hallussa.

Tilintarkastajan lausunto osakepääoman alentamisen syistä on liitetty
ehdotukseen.

Helsinki, 22.1.2002
Hallitus

                                                            Liite 6

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN
KOROTTAMISEKSI

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa 15.2.2002 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa korotettaisiin suunnatulla
uusmerkinnällä seuraavasti:

Yhtiön osakepääomaa korotetaan suunnatulla annilla enintään 1.666.650
eurolla laskemalla liikkeeseen ja tarjoamalla osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 100 kotimaiselle ja
ulkomaiselle ammattimaiselle sijoittajalle merkittäväksi enintään
33.333.000 kappaletta ja vähintään yksi kappale nimellisarvoltaan 0,05
euron määräisiä uusia osakkeita.

Finvest Oyj on alustavasti sopinut EQT Finland -nimisen
pääomasijoitusrahaston n. 8,4 miljoonan euron osuuden hankinnasta
hallituksen erillisen ehdotuksen mukaan. Hallitus ehdottaa suunnattua
antia edellytyksin, että ao. hankinta hyväksytään yhtiökokouksessa.
Suunnatulla annilla on tarkoitus rahoittaa Finvest Oyj:n EQT Finland
rahasto-osuuden hankinta siihen liittyvine sijoitussitoumuksineen.
Osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska
osakeannin tarkoituksena on yhtiön kannalta suuren sijoituksen johdosta
tarvittavan pääoman kasvattaminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle
on siten yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava
taloudellinen syy.

Osakkeiden merkintähinta on 0,18 euroa osakkeelta. Merkintähinta on
sama kaikille merkitsijöille ja sen määrittely perustuu yhtiön
osakkeiden käypään arvoon. Uusien osakkeiden kokonaismerkintähinta on
enintään 5.999.940 euroa. Merkintähinnasta siirretään osakepääomaan
merkittyjen uusien osakkeiden nimellisarvoa vastaava määrä ja
ylikurssirahastoon nimellisarvon ylittävä määrä merkintähinnasta.

Osakemerkinnän merkintä- ja maksuaika päättyy perjantaina 1.3.2002.
Osakkeiden merkintöjen vastaanotto tapahtuu erilliseen merkintälistaan
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Mannerheimintie 4, 00100 Helsinki.
Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi uusmerkinnän



5.6.2012 22.22FINVEST OYJ:N TULOSTIEDOTE VUODELTA 2001

Sivu 12 / 15https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=366420&lang=fi

päätyttyä.

Osakkeisiin liittyvät oikeudet syntyvät, kun osakepääoman korotus on
merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat samanarvoisia yhtiön
muiden osakkeiden kanssa.

Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden osuus on enintään 38,46 %
yhtiön rekisteröidyistä osakkeista ja näiden tuottamista äänistä.
Merkintään oikeutetuista osa saattaa kuulua yhtiön lähipiiriin. Yhtiön
lähipiiriin kuuluvat omistavat yhteensä 63,54 % yhtiön osakkeista ja
näiden tuottamista äänistä. Toteutettavan suunnatun annin seurauksena
lähipiiriin kuuluvien osuus voisi nousta enintään 73,70 %:iin yhtiön
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakemerkintöjen
hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden
allokoinnista, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lopullisesta
lukumäärästä, joka ei saa ylittää 33.333.000 osaketta, sekä muista
osakepääoman korottamiseen liittyvistä kysymyksistä, joita yhtiökokous
ei ole vahvistanut.

Yhtiön tilintarkastajan lausunto merkintäetuoikeudesta poikkeamisen
syistä ja merkintähinnan määrittelyperusteista on liitetty ehdotukseen.

Helsinki, 22.1.2002
Hallitus

                                                            Liite 7

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Finvest Oyj:n yhtiökokoukselle

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa 15.2.2002 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä, optio-oikeuksien
ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 800.000 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä, joka määrältään ja annettavien osakkeiden
yhteenlasketulta äänimäärältään vastaa enintään 20% yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin, optio-oikeuksiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen,
että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä
kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön
sijoitusten rahoittamiseen, muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
tai pääomahuoltoon liittyvään järjestelyyn sekä muihin vastaaviin
tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, optio-oikeuksien ja
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään, optio-
oikeuksien antamiseen ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Osakeyhtiölain 4. luvun 4 a §:n 2 momentin mukaisena lausuntonamme
Finvest Oyj:n tilintarkastajina esitämme, että hallituksen ehdotus
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antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan
merkintähinta määritetään sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen
syistä.

Helsingissä 22. päivänä tammikuuta 2002

SVH Pricewaterhouse Coopers Oy
KHT-yhteisö
Ulla Holmström, KHT

                                                            Liite 8

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Finvest Oyj:n yhtiökokoukselle

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa, että 15.2.2002 kokoontuva yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla siten, että
nimellisarvoltaan 0,05 euron osakkeita voidaan hankkia enintään
4.000.000 kappaletta sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään em.
valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden luovutuksesta.

Määräaikainen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi antaa
hallitukselle oikeuden päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutus sisältää
määrittelyn, missä tarkoituksessa osakkeita voidaan hankkia.  Osakkeet
voidaan  hankkia  muussa  kuin  osakkeenomistajien omistusten
suhteessa  Helsingin Pörssin  järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä hinnalla, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä
muodostunut kaupantekohetkellä. Hankintapäätöksen julkistamisesta ja
toteuttamisesta säätää osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki
erikseen.

Valtuutus kattaa myös yhtiön hankkimien osakkeiden luovuttamisen ja
käyttämisen valtuutuksessa määritellyssä tarkoituksessa. Luovutuksen
toteuttamisesta ja julkistamisesta säätää osakeyhtiölaki ja
arvopaperimarkkinalaki erikseen.

Finvest Oyj:n tilintarkastajina hallituksen ehdotuksesta ilmoitamme,
että käsityksemme mukaan ei ole estettä sille, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja
luovuttamisesta hallituksen ehdottamalla tavalla.

Helsingissä tammikuun 22. päivänä 2002

SVH Pricewaterhouse Coopers Oy
KHT-yhteisö
Ulla Holmström, KHT

                                                            Liite 9

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Finvest Oyj:n yhtiökokoukselle

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa 15.2.2002 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa alennetaan enintään 200.000
eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olevat, enintään 4.000.000 omaa
osaketta ilman maksua. Mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa
oleviin omiin osakkeisiin.

Lausuntonamme ilmoitamme, että meillä ei ole huomautettavaa hallituksen
ehdotuksen johdosta.
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Helsingissä 22. päivänä tammikuuta 2002

SVH Pricewaterhouse Coopers Oy
KHT-yhteisö
Ulla Holmström, KHT

                                                            Liite 10

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Finvest Oyj:n yhtiökokoukselle

Finvest Oyj:n hallitus ehdottaa 15.2.2002 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa korotettaisiin suunnatulla
uusmerkinnällä seuraavasti:

Yhtiön osakepääomaa korotetaan suunnatulla annilla enintään 1.666.650
eurolla laskemalla liikkeeseen ja tarjoamalla osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 100 kotimaiselle ja
ulkomaiselle ammattimaiselle sijoittajalle merkittäväksi enintään
33.333.000 kappaletta ja vähintään yksi kappale nimellisarvoltaan 0,05
euron määräisiä uusia osakkeita.

Finvest Oyj on alustavasti sopinut EQT Finland -nimisen
pääomasijoitusrahaston n. 8,4 miljoonan euron osuuden hankinnasta
hallituksen erillisen ehdotuksen mukaan. Hallitus ehdottaa suunnattua
antia edellytyksin, että ao. hankinta hyväksytään yhtiökokouksessa.
Suunnatulla annilla on tarkoitus rahoittaa Finvest Oyj:n EQT Finland
rahasto-osuuden hankinta siihen liittyvine sijoitussitoumuksineen.
Osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska
osakeannin tarkoituksena on yhtiön kannalta suuren sijoituksen johdosta
tarvittavan pääoman kasvattaminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle
on siten yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava
taloudellinen syy.

Osakkeiden merkintähinta on 0,18 euroa osakkeelta. Merkintähinta on
sama kaikille merkitsijöille ja sen määrittely perustuu yhtiön
osakkeiden käypään arvoon.

Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden osuus on enintään 38,46 %
yhtiön rekisteröidyistä osakkeista ja näiden tuottamista äänistä.
Merkintään oikeutetuista osa saattaa kuulua yhtiön lähipiiriin. Yhtiön
lähipiiriin kuuluvat omistavat yhteensä 63,54 % yhtiön osakkeista ja
näiden tuottamista äänistä. Toteutettavan suunnatun annin seurauksena
lähipiiriin kuuluvien osuus voisi nousta enintään 73,70 %:iin yhtiön
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakemerkintöjen
hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden
allokoinnista, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lopullisesta
lukumäärästä, joka ei saa ylittää 33.333.000 osaketta, sekä muista
osakepääoman korottamiseen liittyvistä kysymyksistä, joita yhtiökokous
ei ole vahvistanut.

Osakeyhtiölain 4. luvun 4 a §:n 2 momentin mukaisena lausuntonamme
Finvest Oyj:n tilintarkastajina esitämme, että hallituksen ehdotus,
yhdessä hallituksen ehdotuksen kanssa hankkia osuus EQT Finland-
nimisestä pääomasijoitusrahastosta, antaa oikeat ja riittävät tiedot
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä
merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä.

Helsingissä 22. päivänä tammikuuta 2002

SVH Pricewaterhouse Coopers Oy
KHT-yhteisö
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Ulla Holmström, KHT
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